
  Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 

  

Umowa Nr ……. 

(projekt) 

 

zawarta w dniu …………………….. r. w Krempnej pomiędzy: 

Gminą Krempna z siedzibą w Krempna 85, 38-232 Krempna, NIP 685-10-04-834, REGON 

370440330 reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Krempna – Kazimierza Miśkowicza, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Delimat 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a firmą: ………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

........................................................................................................................................ 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

 

Mając na uwadze treść art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zawarto umowę następującej 

treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Zakup 

i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego w 2023 roku dla Gminy Krempna 

i podległych jej jednostek organizacyjnych”. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu drzewnego w szacunkowej ilości ok. 40 ton 

do Urzędu Gminy Krempna w tym około 5 ton do budynku Publicznego Przedszkola 

w Krempnej oraz około 5 ton do budynku remizy OSP Krempna (Szczegóły miejsca i terminu 

dostaw będą umówione z wybranym Wykonawcą). Podana ilość jest szacunkowa i może 

ulec zmianie w czasie realizacji umowy. Zamówiony pellet powinien spełniać następujące 

kryteria jakościowe: średnica około 6-8 mm, długość około 35 mm. Parametry pelletu winny 

wynosić: wartość opałowa nie mniejsza niż 18,00 MJ/kg, wilgotność poniżej 10 %, zawartość 

popiołu poniżej 1 %. 

W skład pelletu winny wchodzić wyłącznie trociny z drzew iglastych z domieszką trocin 

z drzew liściastych z wyłączeniem wierzbowatych, a także bez domieszki siana czy słomy 

oraz innych substancji jak np. kleje, lepiszcze, utwardzacze. 



Dostawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu w dniu dostawy 

dokumentu potwierdzającego wagę dostarczonego pelletu oraz Wykonawca gwarantuje 

jakość dostarczanego pelletu. W przypadku stwierdzenia, iż wartość opałowa jest niższa od 

oferowanej, albo zawartość popiołu jest wyższa od oferowanej Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie 

natychmiastowym.  

Pellet powinien być pakowany w worki o jednolitej wadze lub duże opakowania typu BIG 

BAG. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, aż do momentu wyczerpania zamówienia. 

Czas od zamówienia do realizacji dostaw – do 7 dni roboczych od zgłoszenia 

zapotrzebowania. 

Oferta Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

2. Szacowana wielkość dostaw wyniesie ok. 40 ton Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostawy w stosunku do szacowanej wielkości 

w zależności od warunków atmosferycznych.  

3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie 

zamówienia, zgodnie z warunkami bhp i p.poż. 

§ 2 

1. Poszczególne dostawy będą realizowane po zgłoszeniu przez osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego dokonanym telefonicznie lub faksem tj. w ciągu 7 dni roboczych od 

zgłoszenia zapotrzebowania. 

2. Wielkość jednorazowej dostawy wynosić będzie od 8 ton-25 ton. 

3. Do każdej dostawy wykonawca dołączy odpowiedni dokument potwierdzający, że 

dostarczany pellet spełnia parametry zgodne z parametrami określonym w ofercie. Nie 

załączenie w/w dokumentu uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru dostawy.  

4. Dostawy pelletu odbywać się będą transportem wykonawcy i na jego koszt łącznie 

z rozładunkiem na miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

5. Rozładunek pelletu odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego, 

wskazanego w treści umowy.  

6. Odbiór poszczególnej dostawy potwierdzony zostanie spisanym na tą okoliczność 

protokołem odbioru. 

7. Osoba upoważniona przez Zamawiającego ma prawo odmówić przyjęcia danej partii 

dostawy, jeżeli stwierdzi, że dostarczony pellet jest złej jakości i odbiega od parametrów 

określonych w ofercie. Oświadczenie o odmowie złożone ustnie winno być niezwłocznie 

potwierdzone na piśmie ze wskazaniem przyczyn odmowy. Dotyczy to w szczególności 



pelletu o wymiarach niezgodnych z normą lub pelletu łamliwego czy kruszącego. 

8. W przypadku odmowy przyjęcia danej partii dostawy, Wykonawca zobowiązuje się do:  

- załadunku i odbioru wadliwego pelletu na swój koszt,  

- dostawy pelletu o prawidłowych parametrach, nie później niż w ciągu 2 dni od 

oświadczenia o odmowie. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badania jakości dostarczanego pelletu 

przez podmiot uprawniony do takich badań. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony 

pellet nie spełnia parametrów określonych w ofercie, koszty zleconego badania ponosi 

Wykonawca.  

10. W przypadku awarii, zanieczyszczenia bądź uszkodzenia instalacji i urządzeń kotłowni 

spowodowanej dostarczonym pelletem o niewłaściwych parametrach Wykonawca pokryje 

koszty związane z doprowadzeniem instalacji i urządzeń Zamawiającego do należytego 

stanu. Za podstawę stwierdzenia przyczyn awarii przyjmuje się protokół sporządzony 

przez firmę serwisującą urządzenia kotłowni.  

 

§ 3 

1. Termin wykonania dostawy: od podpisania umowy do dnia 30 kwiecień 2023 r.  

 § 4 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostawa będzie wykonywana z należytą starannością. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie i w związku 

z wykonywaniem dostawy, wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również 

z działań i zaniechań jego pracowników i podwykonawców. 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ofertą 

w wysokości netto .............. zł za dostawę 1 tony pelletu, podatek VAT stawka = 

........................% wynagrodzenie brutto ........................ zł, słownie: 

....................................................................................................... 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia koszty Wykonawcy w tym: zakup 

pelletu, załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega 

waloryzacji z jakichkolwiek tytułów. 

4. Płatnik: Gmina Krempna 38-232 Krempna 85, NIP  685-10-04-834,  REGON 

370440330. 

5. Wynagrodzenie za poszczególne dostawy będzie płatne przelewem w terminie 30 dni 

od złożenia faktury z protokołem odbioru potwierdzającego dostawę pelletu. 



6. Należność będzie realizowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

8. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w Banku 

................................................................................................................................................ 

Nr ......................................................................................................................................... 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) Wykonawca dwukrotnie dostarczył pellet o parametrach odbiegających od parametrów 

określonych w ofercie, skutkiem czego Zamawiający odmówił przyjęcia dostawy, 

3) Wykonawca dwukrotnie opóźnił dostawę w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 

1 niniejszej umowy, 

4) Wykonawca dostarczy pellet złej jakości w wyniku czego nastąpi awaria urządzeń 

kotłowni, 

5) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 m-ca od powzięcia wiadomości 

o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy bądź wydania 

nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia 

przez 2 dni kalendarzowe odbioru dostaw lub odmawia podpisania protokołu odbioru, bez 

wskazania uzasadnionej przyczyny. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie 

pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy: 

1/ w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji dostaw w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 

2/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru dostaw przerwanych, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, 



5. Strona z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe 

z odstąpienia od umowy. 

 

§ 7 

1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych, w następujących 

sytuacjach i wysokości: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad. 

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego. 

2. W przypadku gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokryją zaistniałej szkody 

Strony zastrzegają sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość ustanowionych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

3. Maksymalna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie może 

przekroczyć  20% łącznej wartości wynagrodzenia brutto. 

§ 8 

Zmiany postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 9 

1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego i odbiór dostaw dokonywany 

będzie przez: p. ........................................................., tel. ..................................................... 

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie: 

p. ................................................................................, tel. .................................................. 

§ 10  

Umowa zostaje zawarta na okres do 30.04.2023 r. z możliwością wcześniejszego jej 

rozwiązania przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

§ 11 

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają 

rozstrzyganiu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 



 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego 

w szczególności kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu 

postępowania cywilnego. 

 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy 

i 2 dla Zamawiającego. 

 

 WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 


